
Client Export Diervoeder 
 
Implementatie 
Op 15 februari 2011 wordt de nieuwe procedure voor aanvragen en afgifte van diervoeder 
exportcertificaten gepresenteerd en gedemonstreerd. Na een korte overgangstijd zal de 
nVWA volledig overstappen naar de nieuwe procedure. Vanaf dat moment kan er alleen via 
Client Export certificaten worden aangevraagd en niet meer via de oude, gebruikelijke 
methode. 
 
Client is een samenwerkingsprogramma tussen bedrijfsleven en overheid om administratieve 
en logistieke processen in het handelsverkeer van agrarische producten te verbeteren en 
versnellen via automatisering. Door invoering van het systeem kunnen bedrijven hun 
aanvragen voor export certificaten sneller afwikkelen. Bovendien krijgen ze direct inzicht wat 
er nog moet gebeuren om een zending exportwaardig te maken. De automatisering betekent 
ook tijdwinst in de activiteiten van de VWA, die niet meer handmatig exportcertificaten hoeft 
op te stellen. Dit zal op termijn leiden tot lagere kosten voor het bedrijfsleven.  
 
In 2011 gaat de nVWA de afgifte van exportcertificaten voor diervoeders afwikkelen via 
Client Export. Dit is een internet toepassing die al wordt gebruikt voor de afgifte van 
exportcertificaten in de vlees en de zuivelsector. Het is de bedoeling dat alle exporteurs van 
diervoeder in de eerste maanden van 2011 overstappen naar dit nieuwe digitale systeem. 
Via het systeem Client export worden alle certificaten afgegeven, zowel bindende certificaten 
als verzoekcertificaten. Om export te faciliteren wordt er gebruik gemaakt van publieke 
verzoekcertificaten. Het systeem is al gevuld met de voornaamste product-land combinaties 
waarheen op basis van verzoekcertificering  wordt geëxporteerd. Hier zal tijdens de 
informatiebijeenkomst meer over worden verteld. 
 
Informatiebijeenkomst 
Op 15 februari zal vanaf 13.00 tot ongeveer 17.30 uur een informatiebijeenkomst worden 
georganiseerd in Sportcentrum Papendal, Papendallaan 3,  6816 VD Arnhem. Tijdens de 
bijeenkomst zal het programma Client Export Diervoeders worden gepresenteerd en 
gedemonstreerd. In aparte workshops krijgen exporteurs een training aangeboden hoe het 
programma werkt.  
 
Bedrijven worden verzocht om zich uiterlijk 8 februari 2011 aan te melden voor deze 
bijeenkomst. Dit kan door een email te sturen naar VIP@pve.nl met als onderwerp [Client 
Export Diervoeder informatiebijeenkomst]. Bedrijven worden tevens verzocht aan te geven 
met hoeveel personen zij aanwezig zullen zijn, zodat hier in de organisatie rekening mee 
gehouden kan worden. 
 
Programma introductiebijeenkomst 
13.00 uur Ontvangst  
13.30 uur Opening  
13.40 uur Presentatie van het Client Export programma   
13.55 uur Verleden, heden en toekomst voor exporterend diervoederbedrijfsleven 
14.10 uur Algemene introductie in Client Export Diervoeder  
14.30 uur Overgang naar Client Export Diervoeder en beheer, 
14.40 uur Discussie en vragen 
15.00 uur Koffie pauze 
15.15 uur Presentatie Client Export in drie workshops 



17.00 uur Einde bijeenkomst 
 
De handleiding en andere informatie is beschikbaar via de website www.clientexport.nl.  Het 
wordt aangeraden om de website en de handleiding voorafgaand aan de 
informatiebijeenkomst te bekijken.  
 
Om met CLIENT te kunnen werken moet er ingelogd kunnen worden op Mijn Dossier van het 
LNV loket. Een account daarvoor is aan te vragen bij het LNV loket: 0800-2233322. Na 2 tot 
5 werkdagen worden de inloggegevens per post toegestuurd.  
 
 


